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Б е о г р а д

Управа  за  родну  равноправност  Министарства  рада  и  социјалне  политике, 
први извршни институционални механизам за родну равноправност у Републици 
Србији, организовала је

Конференцију “Жене у јавном животу"

Поводом обележавања Међународног  дана жена,  8. марта  2012.  године у 
Београду, у хотелу Хајат.

Модераторка конференције је била  др Наталија Мићуновић,  директорка 
Управе за родну равноправност. 

Конференција је организована на високом нивоу, присуствовало јој је преко 
80 учесника/ца, а скупу су се обратили/е:

- проф.  др  Славица  Ђукић-Дејановић,  председница  Народне  скупштине 
Републике Србије

- проф. др Драгољуб Мићуновић, народни посланик у скупштини Републике 
Србије

- госпођа  Лиселот  Агерлид,  заменица  амбасадора  и  отправница  послова 
амбасаде Шведске

- господин Бјорн Мозберг, саветник Одељења за развој и сарадњу амбасаде 
Шведске у Београду

- госпођа  Јудита Поповић,  потпредседница Народне скупштине Републике 
Србије и чланица Либерално-демократске партије

- Др Дијана Вукомановић, потпредседница Социјалистичке партије Србије
- госпођа  Александра  Јерков,  народна  посланица  и  портпаролка  Лиге 

социјалдемократа Војводине
- Проф. др Невена Петрушић, повереница за заштиту равноправности
- Проф. др Наташа Госпић, удружење Једнаке могућности
- Госпођа  Софка Васиљковић, потпредседница Националног савета ромске 

националне мањине

Конференцију  је  отворила  др  Славица  Ђукић-Дејановић,  председница 
Народне скупштине  Републике Србије,  а  уводне поздраве  су имали и  проф.  др 
Драгољуб Мићуновић, народни посланик и госпођа Лиселот Агерлид, заменица 
амбасадора и отправница послова амбасаде Шведске. 



Конференција је организована са циљем добијања конкретних предлога и 
сугестија  с  аспекта  родне  равноправности  и  побољшања учешћа  жена у  јавном 
животу  и  процесима  одлучивања,  размене  искуства  жена  које  се  баве  јавним 
пословима, анализе тренутног  положаја жена у Србији, са посебним освртом на 
ситуацију и учешће жена у политичкој сфери и у процесима одлучивања у Србији. 

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

После конференције, на основу излагања гостију и кроз активну дискусију која је 
уследила,  учесници/е су формулисали серију закључака и препорука које су, ради 
прегледности, сврстани у неколико области.

ОРГАНИ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА 
• Неопходно је да се у свим органима странке,  од локалног до централног 

нивоа (општински одбор,  главни одбор, извршни одбор, председништво...) 
повећа број жена функционера.

• Неопходно  је  да  се  у  свим  органима  странке  уважава  потреба  за 
остваривањем  циљева  родне  равноправности  (подршка  женама  за 
напредовање,  обезбеђивање  неопходних  друштвено-економских  услова  за 
усклађивање професионалног и породичног живота...)

• Неопходно је основати посебне органе странке за питања афирмације жена у 
политици (форуми жена...)

• Неопходно  је  у  међустраначкој  сарадњи,  у  земљи  и  иностранству 
(парламент, делегације...) поштовати принципе родне равноправности

МЕДИЈСКИ НАСТУПИ ПОЛИТИЧАРКИ И ПОЛИТИЧАРА
• Неопходно је да се програм развијања родне равноправности у странкама 

одражава  и  у  јавним  наступима  водећих  политичарки  и  политичара  те 
странке

• Неопходно  је  да  програми  медијских  наступа  страначких  представника, 
укључујући и предизборни период, дају простора афирмацији подједнаког 
броја политичарки и политичара

• Неопходно  је  да  политичари  и  политичарке  у  својим  јавним  наступима 
користе родно сензитиван језик

• Потребно је спроводити у пракси законодавни оквир који регулише учешће 
мање  заступљеног  пола  на  местима  одлучивања,  у  складу  са  сличним 
стандардима у Европи.

• Иако све парламентарне странке промовишу политику једнаких могућности, 
нема ниједне жене на челу партије, а на местима потпредседница углавном 
је по једна жена

• Потребно је стварати услове у животном окружењу и подстицати жене да се 
баве политиком тј. омогућити им да се нађу на местима одлучивања

• Потребно је радити на отклањању препрека за напредовање жена



• Потребно је стварати пријатељско окружење за жене које се баве политиком 
и борити се против стереотипа

• Радити  на  стварању  мреже  солидарности  међу  женама  у  различитим 
политичким партијама  у  циљу унапређивања свеопштег  положаја  жена у 
процесима одлучивања

• Потребно  је  радити  на  стварању  партнерства  са  мушким  колегама  у 
постизању родне равноправности и једнаких могућности

• Радити на едукацији са подмлатком политичких партија у циљу подизања 
свести о једнаком учешћу жена и мушкараца на местима одлучивања

• Унапредити сервисе који помажу женама у постизању баланса у приватном 
и јавном животу

• Унапредити  регионалну  сарадњу  у  циљу  стварања  мреже  солидарности 
међу женама у политици.


